
أأاوا علللى هللذا اللللديغ رر أنهم أخبراوا النبي صلى الله عليه اوسلللم أنهللم قلل
ءء) وما يدريك أنها رقية (الفاتحة فقال:  نن القرآن شللفا نيب ن بهذا أ  فتب

ب ن؟ لللذيب ن آمنلوا بلالقرآن مب ن أمراض القلوب اوأسقام البلدان لكلب ن لم
سسللا عع بلله رأ رف نما رجل لم يؤمب ن به اولم ير ننه مب ن عند الله اوبأنه شفاء أ اوبأ

سسا فإن هذا ل ينتفع به، قال:  والذين ل يؤمنون((اولم ير بمخالفته بأ
 نسأل الله العافية، (اوالللذيب ن))في آذانهم وقر وهو عليهم عمى 

ل يؤمنون) مبتدأ (في آذانهللم اوقللر) مبتللدأ اوخللبر اوالجملللة خللبر المبتللدأ
الاول الذي هو (اوالذيب ن) يعني :كأنه قال: هو للذيب ن آمنللوا هللدى اوشللفاء
اوأما الذيب ن ل يؤمنون ففللي آذانهللم اوقللر، ل يؤمنللون بللايش؟ ل يؤمنللون
نن الللوقر رقللل ل ثث ءر أي  عقلل بالله اول بالرسل اول بالكتب هؤلء في آذانهللم او

عمل الثقيل قال الله تعللالى: ((  ثح ررابمعنى ال قققق وو  )) يعنلليفالحققامل ت 
ءل رقلل ثث رحاب تحمل الماء الكثير، فعلى هذا يكون (في آذانهم اوقر) أي  نس ال

رمم فل يسللمعون -اوالعيللاذ بللالله-، ((  رصلل  )) فلوهققو عليهققم عمققىاو
أداودة ل يسللمعون عسلل أراون فصارت منافذ الفهم عند غير المؤمنيب ن م ثص أيب

ردى القرآن إلى قلوبهم ((  أه أل  ثص أراون فل ي ثص أيب وهو عليهققم عمققىاول 
 )) فإذا قال قائل: كيللف يكللون الكلمأولئك ينادون من مكان بعيد

سمى اوضللة؟ قلنا: هذا بحسللب مللا سدى اوشفاء اولخريب ن ع مم ه ثلقو ثحد  الوا
نن الله قال:  ) اونحللب ن) فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ((في القلب ل

سضللا سء اويكللون لخريللب ن مر سء اوشللفا مم غللذا نرى الغذاء الحسللي يكللون لقللو
سل عب ن العنب عب ن كل ما فيه أيحجب عب ن التمر مث سل بعض الناس  للة، مث اوع
نن الطعللام اواحللد لكللب ن المحللل رر ،ه، اوآخللراون ينفعهللم الحل مللع أ حل فيض

أر قابل. ثريب ن غي رحل آخ ثبل له اوم ثبل له محل هؤلء قا يكون قا
والذين ل يؤمنون في آذانهم وقققر والققذي ل يؤمنققون فققي((

))آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد 
(أاولئك) المشار إليهم الذيب ن ل يؤمنون، اوأشار إليهم بصيغة البعيد ليللس
ررم ؤ منهم اوإبعللادهم، (أاولئللك ينللاداون مللب ن رب نت سرا لل ثنهم اولكب ن إظها سة لشأ رفع
ردى مللب ن مكللان أينللا ثمب ن مكان بعيد، اوالذي  ردي  مكان بعيد) يعني كالذي ينا
ثد ،ه قللد ل عع أب ننه ل أقه عب ن الحضور اوالستجابة أمران: المر الاول: أ بعيد يعو
ءة عليلله نق رجابة شلا ثت نن السلل ررى أ ثد ،ه قد يل أبع رمع النداء، المر الثاني أنه ل يس
ثئهم نللب ق بنلدا ب ن مكلان بعيلد يتع ثم رداون  أينلا أنهم  فل يجيب اوعللى هلذا فكلو
ننه مللب ن المشللقة ألون اويراون أ رس رتان: الاولى: يراون المسافة بعيدة فيك رف آ
ثدهم عنه فل أبع أكون المنادي ل ثر أيد فيدعون إجابة المنادي، اوالثاني أنهم ل 



ننيجيبللون علللى الللوجه المطلللوب، " ((  ومققن مكققا ددون  يينققا أولئققك 
رمع " بعيد مد ل يس من بعي ثمب ن مكا ردى  أمنا  )) أي هم كالل

عون الللوحي ثئد منها حكمة الله عز اوجل في كلل في هذ ،ه الية الكريمة فوا
ثمللب ن ثسللل إليهللم يؤخللذ  أأر عفب ق لغة القوم الللذيب ن  أاو ني على  ننازل على النب ال

يته ((قوله:  قت آيققا دل صصقق يف ييا لقالوا لول  وم رنا أعج قلناه قرآ )) ولو جع
ليا. سنا عرب إلى آخر ،ه، اوالله تعالى جعله قرآ

رهللم النسللان عف أقللوم حللتى ي رة ل ت أحجلل نن ال ثئد هذ ،ه الية الكريمللة أ ثمب ن فوا او
رمللب ن رمهللا  رد حجة قائمة حللتى يفه رع أي رد البل غ ل  نر نن مج معنى هذ ،ه الحجة اوأ
مم عجم اوهم ل رص ح ما يكون على قو ليا بأف سما عرب رت كل عي رق عل رأ عته؛ لنه لو  رغ بل
رء رجل سئا؟ اوكذلك بالعكس لو جا عفهمون شي سل هل ي رد ك أص يعرفون مقصو
ثر ف رص ح مللا يكللون مللب ن لغللة العجللم اونحللب ن ل نعلل نلم بأف رك أعجمي اوقام يت

سئا اولهللذا قللال تعللالى:  رهللم منلله شللي رد ،ه لللم نف  وما أرسققلنا مققن((مرا
) فللإن قللال قائللل: يللرد علللى)رسول إل بلسان قومه ليبين لهم 

أد على ذلك قوله ثر ثغها- ي ننه لبد مب ن فهم الحجة بعد بلو قولكم هذا -اوهو أ
دمن بلغتعالى: ((  درمكم به و  )) اولم يقللل: اومللب ن بلللغ اوفهللم. قلنللا:لنذ

ثمللب ن البيللان اوالمعرفللة، ند  أد ،ه أنلله ل بلل ييلل رق هذا مطلب ق لكب ن اليات الخرى ت
ثلكم هذا قول النللبي صلللى الللله عليلله أد على قو ثر اوكذلك لو قال قائل: ي

ممققة(اوسلم:  ومن هققذه ال دد  دم ع بي أح  والذي نفسي بيده  ل يس
يت بقه إل مكقان مقن قئق يي ثقم ل يققؤمن بمققا ج ون يي ول نصقرا ود يهو ي

ثمع بلله)أصحاب النار   فقال: (ل يسللمع بللي) فيقللال: نعللم لنلله إذا سلل
رهم يجب عليه أن يبحث، أما أن رحث حتى اوإن كان ل يف عب أب عليه أن ي ثج ي
ثنه، اوعلى هذا فل بللد مللب ن بلللو غ الحجللة ثطه اوتهااو رذر لتفري أيع أر ك فهو ل  يت
رر ،ه الللله نف رمب ن ك ثفير  ثمها، اونحب ن في الحقيقة ل نتهااون في تك ثمب ن فه اول بد 
يفر ،ه رك أي رمب ن لم  يفر  رك رسر أن ن رجا رر ،ه الله لكننا ل نت نف يفر مب ن ك رك اول نبالي أن ن
نن الحكم ليس إلينا الحكم بالتكفير اوعللدم التكفيللر إلللى الله عز اوجل ل
الله عز اوجللل ليللس إلينللا اول إلللى عواطفنللا، اوإل لللو كللان إلينللا أاو إلللى
سكللا للاولللى سقا بل قد نكفر مللب ن كللان تار رمب ن كان فاس يفر  عواطفنا لكنا نك
ثغللض بهللا مللب ن خللالف الشللرع لكللب ن سة يب نك أن معه غيللر لن النسان ل ش
كوننا نحكم عليه بالكفر أاو بعللدم الكفللر ليللس إلينللا بللل هللو إلللى الللله،
أكم عليهم بما نللرى بللل ردنا حتى نح اوالخلب ق عبيد الله عز اوجل ليسوا عبي
أم عليهم بمقتضى كلم الله اورسوله، فإذا دار المر بيللب ن أن نقللول: أك نح
هذا كافر اوهو ينتسب إلى السلللم اوبيللب ن أن نقللول: ليللس بكللافر أيهمللا



سء يفر ،ه ثم بنللا رك نن بهذا سالمون لكب ن لو ن أحوط؟ أن نقول: ليس بكافر؛ ل
نل رملله اومللاله المسللألة مللا هللي سللهلة اونسللتبي ح أ على التكفير نسللتبي ح د
رملب ن أأ  لدا، اولهلذا خط أعو له بالرحمة المسألة صعبة جل ري عليه اوأل ند يل رص ن
نتب علللى رمللا يللتر ثل رمللب ن ل يكفرهللم؛  أاون  رد مللب ن تهللا نرعون بالتكفير أش يتس

التكفير مب ن المصائب اوالبلء.
نن التنللاقض بيللب ن الرسللول اوالللوحي ثمللب ن فوائللد هللذ ،ه اليللة الكريمللة أ او

ييققا لقققالوا((مستحيل الدليل قوله تعالى:  وم  ولو جعلناه قرآنققا أعج
) اوهللذا مسللتحيل أن يتنللاقض)لول فصلت آياته ءأعجمي وعربي 

ري إليه. ثح أأاو رمب ن  الوحي او
ثنقمللة مم رحمة اولخريللب ن  نن القرآن يكون لقوا اومب ن فوائد الية الكريمة أ

أله عليه الصلة اوالسلم: (  مجة لك أو عليكاويشهد لهذا قو يح القرآن 
رمة على الكافريب ن قال الله تعالى: ((  رمب ن؟ للمؤمنيب ن اونق ثل ءة  وإنققه) رحم

 )).لحسرة على الكافرين
ثمب ن غيللر القللرآن؛ رغى الهدى  أيبت اومب ن فوائد الية الكريمة أنه ل يمكب ن أن 

 )) فمب ن ابتغى الهللدى مللب ن غيللرقل هو للذين آمنوا هدىلقوله: (( 
نله الله قال الله تعالى:   فمن اتب ع هداي فل يضل ول((القرآن أض

ركا يشقققى * ومققن أعققرض عققن ذمكققري فققإن لققه معيشققة ضققن
).)ونحشره يوم القيامة أعمى 

ثمب ن أمراض القلللوب اوأسللقام ءء  نن القرآن شفا اومب ن فوائد الية الكريمة أ
نن الفاتحللةهدى وشفاءالبدان لقوله: ((   )) اوقد فهمنا أثناء التفسير أ

أظر مللع الفاتحللة اليللات سدا فللان ثقللي أحلل عر سضللا إذا أردت أن ت عقية كذلك أي أر
سة للفاتحللة عأ إضاف رر ريه مب ن السحر فاق رت تريد أن ترق سل إذا كن المناسبة فمث
(قل أعوذ برب الفلب ق) او(قل أعوذ برب الناس)؛ لنهما السورتان اللتان
أظر إلللى آيللات السللحر ثقي بهما الرسو صلى الله عليه اوسلم، كذلك ان أر

ثطللل السللحر مثللل قللوله تعللالى عللب ن موسللى:  أتب  ما جئتم بققه((التي 
من الله ل يصلح عمققل المفسققدين  من الله سيبطله إ ))السحر إ

ررأ اليللات المناسللبة ثمللب ن مللرض اقلل ري  ثق اوأمثال ذلك، إذا كنت تريد أن تر
يت فهو يشفينمثل ((  ورض نن التناسب بيللب ن اليللات الللتيوإذا م  )) ل

لما يراعيلله ثه سرا م هي الداواء اوبيب ن المرض الذي هو الداء ل بد أن يكون أم
رل ج بايش؟ بالبارد أيعا نر  نية: الحا يس ثح ثعي ذلك في الداوية ال أيرا النسان كما 

من الحمققى(اولهذا قال النبي صلى الله عليه اوسلم في الحمى قللال:   إ
يدوهققا بالمققاء  ور نن)مققن فيققح جهنققم فأب  اوقللد شللهد الطبللاء الن أ



ثصيب بالحمى مب ن أكبر العل ج حتى كانوا يجعلون المريض أأ البراودة لمب ن 
سنللا ييف مب ن أجل البراودة، اوحتى يضللعون أحيا ررااوح المك سنا إلى جنب م أحيا

سل بالماء مب ن أجل التبريد، نعم. سبا مبلو على المريض بالحمى ثو
ردى سنللا كللان أهلل نن النسان كلما كان أقوى إيما اومب ن فوائد الية الكريمة أ

رفى مب ن أيب ن نأخذ ،ه؟ ((  ))قل هو للقذين آمنقوا هقدى وشقفاء اوأش
عصللف فللإنه نتللب علللى او نن كللل حكللم مر اوقد أخذنا قاعدة مفيدة مهمللة أ
عصللف نتللب علللى او عقوى بقوة ذلك الوصف كل حكم معلقه اوصف أاو مر ي
أضعف ذلك الوصف. أنتم معنا يا رعف ب عقوى بقوة ذلك الوصف اويض فإنه ي

جماعة؟ انتبهوا لهذا.
عصللوير المعقللول بصللورةبلغللةاومب ن فوائد هذ ،ه الية الكريمة   القللرآن بت

نية يسلل رت إليهللم نظللرة ح ننك نظللر المحسوس، هؤلء الذيب ن ل يؤمنون لو أ
سعا مللب ن سرا؛ لنهم يسمعون اوقللد يكونللوا أقللوى سللم عد في آذانهم اوق ثج لم ت
أنهم كما ريت أعي ثم ثر ئ عليهم القرآن ع أق سضا أنهم إذا  ثجد أي المؤمنيب ن، اولم ت

رداون مب ن مكان بعيد بلوهو عليهم عمىقال ((  أينا  ))، اولم تجد أنهم 
ررض عليهم الدعوة اوهم إلى جنب الداعي، لكب ن هذا مب ن بلغة القرآن أتع
رب إلللى يور الشيء المعقول بصورة المحسوس؛ حتى يكللون أقللر رص أي أن 
عمي اوبأنهم بعيللداون أع نم اوبأنهم  أص رل هؤلء بأنهم  نور الله حا الفهم، فهنا ص

مب ن الداعي. 
 )) (آتينللا)ولقد آتينا موسى الكتققابثم قال الله تبار ك اوتعالى : (( 

أأضلليف إلللى ني: إيتللاء شللرعي؛ لنلله  يي قدر ءء شرع أعطينا اواليتاء هنا إيتا
رضللل سل، اوموسى عليه الصلة اوالسلم هللو أف ني؛ لنه اوقع فع الوحي، قدر
نن أاولللي أنبياء بني إسرائيل اوهو بالنسبة لاولي العزم بالمرتبة الثالثة؛ ل
ألهم محمللد صلللى الللله عليلله اوسلللم ثللم إبراهيللم ثللم العزم خمسة أفض
سعللا بعللد الرسللول صلللى الللله أر النبيللاء أتبا موسى، اوهو -أي موسى- أكث
سمللا قللد سدا عظي ننه عليه الصلة اوالسلللم رأى سللوا عليه اوسلم؛ لحديث: أ

أمه، " (( ند الفب ق فقيل: هذا موسى اوقو ريت الكتابس يم أس  )) التوراة " او
سبا؛ لنها مكتوبة قال الله تعالى:  ومن مكل((كتا قبنا له في اللواح   ومكت

رلللت مكتوبللة، " ((  ))شققيء   )) بالتصللديب قفققاختلف فيققهفهللي نز
رلللف فيلله؟ أقللوامه قللوم اوالتكذيب كالقرآن " (اختلف فيه) مب ن الذي اخت
رم موسللى نب ن قللو نذب، لكلل رمللب ن كلل ثمنهم  ندو ق او رمب ن ص أفوا فمنهم  موسى اختل
نمللا رل نو اوالطغيللان اوالسللتكبار العظيللم اوالجهللل العميللب ق،  أت أع مشهوراون بال
سهللا كمللا لهللم رراوا بأقوام يعبداون غير الله قالوا: يا موسى اجعللل لنللا إل م



سل قالوا: هذا إلهكم اوإله موسى. فجعلوا يي عج ثل أح نما صنعوا مب ن ال رل آلهة، او
سها نسأل الله العافية، اوإلى التتمللة العجل الذي صنعو ،ه بأيديهم جعلو ،ه إل

إن شاء الله. نعم
 يشكل علي قوله عليه الصلة اوالسلللم: ....: أحسب ن الله إليكمالطالب

والذي نفسي بيده ل يسم ع بي يهققودي ول نصققراني ثققم ل( 
 يؤمن بي

: أجبنا عنه أجبنا عنه، نعم الشيخ
نسعالطالب رو : أحسب ن الله إليكم بالنسبة للرقية الشرعية بعض الناس يت

 الرقيللة علللى مللا جللاء عللب ن...فيهللا اويجعللل طللرو ق مللب ن عنللد ،ه بللل إنلله 
 لهم أن يتوسعوا ..السلف
نل بالكلمات؟الشيخ : لكب ن بالكيفية او

: كيفية يأتي بطرو ق مب ن عند ،ه الطالب
ثصر على ما جاء عللب ن السلللف،الشيخ نن الاولى بالقار ئ أن يقت : أنا أرى أ

أر ما جللاء عللب ن السلللف فهللذا ربمللا نقللول: إنلله خاضللع نما غي هذا الاولى أ
نرب اولكللب ن النسللان أيجلل رفع فالمقصود النفع، اوإذا لم  يرب اون أج للتجربة إذا 

عثم. أضه إ نب ن بع نظ نرف ص فال رخ يت
ربب ق فلي القواعلد أن الصلل إبقلاءالطلالب : شلليخ بلار ك اللله فيكللم سل

أداون بعللض ييلل رق أي المطلب ق على مللا جللاء اوهنللا يللا شلليخ بعللض أهللل العلللم 
المراض بآيات معينة يقول: تقرأ آية كذا اوكذا اوكذا. هكذا هللل يللا شلليخ

هذا يخالف القاعدة؟ أم
عرنللاالشيخ رقللة للحكمللة كمللا ذك رف رلفة للقاعدة هللذا موا : ل ل مي هي مخا

قبل قليل ماذا قلنا؟
 الية المناسبة ..:الطالب
أبهالشيخ ثس رل ج بما ينا أيعا نن المرض  : إ

يا شيخ مب ن أيب ن عرفوا هذا؟ :الطالب
: حكمة الله عز اوجل نعر ف هذا مب ن الحكمة، نعم. الشيخ

ردى((  قللوله سللبحانه تعللالى: ...:الطالب يهقق ينققوا  دم  قل هققو للققذين آ
سء مللب ن  )وشفاء  سدى مب ن الضللللة اوشللفا أن ه  فتكللون الاولللى...) أل يكو

رشبهات اوالثانية لمرض الشهوات؟ لمرض ال
: ذكرنا هذا لكب ن اختل ف اللفظ نعم.الشيخ

ررط فللي الرقيللة أن يكللونالطالب رت أيشلل : يا شيخ بار ك الله فيك قلنا أنه 
ني مؤمنا بالقرآن ثق عر الم



: نعم؟الشيخ
سنللا بلله، اوزعيللمالطالب ثم : أن يكون المرقي الللي يتلللى عليلله القللرآن مؤ

سما؟ القوم هذا -يا شيخ- لم يكب ن مسل
نل .. :الشيخ  هو مو هو مؤمب ن بالقرآن ما ندري عنه هل آمللب ن بللالقرآن او

ثمب ن نن قراءتهم سو ف تفيد اوهذا ل بد منه؛ لنه إذا لم يللؤ ل لكب ن مؤمب ن بأ
أبللول هللذا رق رل النفللس ل ثعلل ثعل النفس اوتكون قابلة، ل يمكللب ن أن تنف رف لم تن

العل ج إل إذا آمب ن بأنه مفيد.
أيعال ج بالقرآن؟الطالب : الكافر يا شيخ يتلى عليه القرآن؟ الكافر 
ثملب نالشيخ أيعال ج بلالقرآن اوربمللا يكلون علجلله بللالقرآن أاولللى  : أي نعم 

سبا لسلمه  يثر يكون ذلك سب رؤ أم عل ج المؤمب ن به؛ لنه إذا عر ف أنه 
لول أن رأى برهان ربققه ((: قوله تعالى في سورة يوسف: الطالب

..) هذ ،ه (لول) شرطية أم ماذا؟ تشكل على )
مم بهققا لققول أن رأى((:  اقرأ اللي قبلها الشيخ دهقق ممت به و  ولقد ه

رعل فهي شرطية لكب ن محذاوفة الجواب.)برهان ربه  رف رل ) يعني 
: الهم ما حصل منه؟الطالب
عت، مللاالشيخ رعلل ربها إلى مللا د رعل يعني لجا : بلى يعني: لول برهان ربه لف

نم ره نم؛ لن لو كان كذلك تناقض الكلم بل هو  ره يبه لما  هو بل:لول برهان ر
رعت. نعم رد ربها إلى ما  ننه رأى برهان ربه لجا بها لكب ن لول أ

 بعللض مللب ن يرقللي يقللول: إنلله .. استنطاو ق الجللب ن بللالقرآن....: الطالب
استنطب ق الجب ن اوقالوا له كذا اوقالوا له كذا هل هذا يمكب ن

سمللا أقللول الشيخ  مثلمللا قلللت أنهللم..: اوالله يا أخي ما أدري عب ن هذا دائ
رد ،ه علللى رأس يسللتنطقون اودائمللا يعللالجون بالتخييللل يضللع القللار ئ يلل

يمض  رغ  أشو ف كللذا اوكللذا مللب ن تتهللم؟ أتهللم فلن، مللا...النسان اويقول 
ندري هذ ،ه طرو ق غريبللة فهللذ ،ه تحتللا ج إلللى دراسللة يعنللي أحللوال هللؤلء
نصلون إلللى هللذا اومللب ن أيللب ن رو القارئيب ن تحتا ج إلى دراسة اومعرفة كيف يت

جاءهم. أي نعم 
ختققم قول الله عز اوجللل: (( ....: أحسب ن الله إليكم إذا قلنا أن الطالب

...الله على قلوبهم وعلى سمعهم 
: نعم، ختم عليهم بعد الفهم؛ لن الختم معنا ،ه قد يكون ختم يمنعالشيخ

 مكل بل ران على((الفهم، اوقد يكون ختم يمنع النقياد كقوله تعالى: 
)، نعم )قلوبهم ما مكانوا يكسبون 

نما ذكر الله تعللالىولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه((  رل  (( 



ننه للذيب ن آمنوا هدى اوشفاء اوالذيب ن ل يؤمنللون فللي هذا الكتاب العزيز اوأ
ثبهللم ثمب ن المم السابقة نحللو كت نيب ن ما كان  عقر اوهو عليهم عمى ب آذانهم او

)) (آتينا) بمعنى أعطينا، {سداواولقد آتينا موسى الكتاب فقال: (( 
الفرا غ هذا قم سدها يا رجللل! } الجملللة هللذ ،ه مؤكللدة بثلثللة مؤكللدات
سرا رقلع كلثي اوهي القسم اواللم او(قد) اوتقدير الكلم: اوالله لقد آتينا اوهلو ي
سرا في القللرآن، اوقللوله: رقع كثي في الكتاب العزيز أي: مثل هذ ،ه الصيغة ت

ءن كللوني اوشللرعي فللاللهآتينا موسى الكتاب((   )) هللذا التيللان إتيللا
عكم بها، اوموسللى هللو ابللب ن أح سل اوقد آتا ،ه ال تعالى قد أنزل عليه التوراة فع
رضل أنبياء بني إسرائيل اوهو في المرتبة الثالثة بالنسبة لاولي عمران أف
ألهم محمللد صلللى الللله عليلله نن أاولي العللزم هللم خمسللة أفضلل العزم؛ ل

 ))يعنللي التللوراةالكتققاباوسلللم ثللم إبراهيللم ثللم موسللى، اوقللوله: (( 
ثد ،ه كمللا قللال تعللالى: ربهللا بيلل سبا؛ لن الللله تعللالى كت اوسماها الله تعالى كتا

رل لكققل(( رة وتفصي  ومكتبنا له في اللواح من مكل شيء موعظ
)) بالتصللديب ق اوالتكللذيب كللالقرآن "فاختلف فيه ) قال: " (( )شيء 

يذب كمللا كللان رك يدو ق اومنهم الم رص رف الناس فيه فمنهم الم رل ثلف أي اخت أت اخ
رمللا جللاءت بلله ثل أع المللم بالنسللبة  سضا بالنسبة للقرآن اوهكذا جمي الناس أي
يذب { شللف يللا أحمللد خليللك معنللا ل رك يدو ق اومنهم الم رص الرسل منهم الم
ثلف فيلله كللذلك أيضللا جميللع مللا جللاءت بلله الرسللل أت تقلب الكتاب }فاخ
ءة للرسللول صلللى الللله ري ثل مب ن اوكافر، اوهللذا تسلل أف الناس فيه بيب ن مؤم ثل يخت

وضي((عليه اوعلى آله اوسلم قال:  يق ومن ربك ل قت  دق دة سب  ولول مكلم
) (لول) هذ ،ه كلمة شرطية حر ف شرط اوهي -كما قال النحاة-)بينهم 

أداوم نعللم ثضللي) هللذا معلل أق أجود لوجود (لول كلمة) هذا موجللود (ل أاو حر ف 
ردم، اوقللوله: ((  مد لعلل أجللو أاو  )) يقللولمكلمققة سققبقت مققن ربققكحللر ف 

نن نسر: " بتأخير الحساب اوالجللزاء للخلئللب ق إلللى يللوم القيامللة " فللإ رف الم
نك ءء ل شلل رما في الللدنيا فهللو جللزا الجزاء الكامل إنما يكون يوم القيامة أ
ننلله ليللس الجللزاء الكامللل ثل ح فيه المؤمنون لك عف رقب فيه المجرمون اوي أيعا

وضي بينهممللب ن كللل اوجلله، " ((  يق  )) فللي الللدنيا فيمللا اختلفللوا فيللهدل
ثمللب ن ثفي هللذا مللا اوقللع لل فرعللون  أينللا رقضللاء التللام فل  أد بذلك ال "اوالمرا

أبوا موسى صلى الله عليه اوسلللم " (( نذ نما ك رل  )) وإنهقمالغرو ق اوالهل ك 
يريبة "لفي شك منه مريبأي المكذبيب ن به ((  مع في ال ثق أمو  (( 

نمللا عت الحاجللة إليلله إ رعلل سل تأكيللد الكلم إذا د ناو ثمب ن الفوائللد أ في هذ ،ه الية 
رطب للله ثر ،ه، قال علماء البلغة: اوالمخا نما لنكا يك فيه اوإ نش نما لل ثته اوإ ني يم ره ل



رطب نل يكللون عنللد المخللا أل ابتللداء اوهللي أ أث حالت: الحال الاولى: حا ثل
رقى إليه الجملة غير مؤكللدة؛ لنلله ل حاجللة أتل ندد اول إنكار هذا  ءم اول تر عل ثع
ثبلله شلليء رم. لنسان لم يكب ن في قل ءن اليو أفل ثدم  للتوكيد مثل أن يقال: ق
نمى هذ ،ه الجملة ابتدائية، الحال الثانيللة: أن أتس سيا او ستا اول نف ثمه إثبا مب ن قداو
أر ،ه فهللذا يحتللا ج ثكلل لكا فيه لكنلله ل ين سدا في المر شا يد يكون المخاطب متر
أد ،ه سل فللي أمللر يسللتبع رب رج ثط أتخللا إلى توكيد لكنه ليس بواجب مثللل أن 
أزاول عنلله ثمللب ن أجللل أن يلل يكللد للله الكلم  رؤ أت أر ،ه فهنا يحسب ن أن  لكنه ل ينك
نيلب ن توكيلد سبا فهلذا يتع يذ سرا مكل ثك الشك اوالتردد، الحال الثالثة: أن يكون من
سذا أحللوال ثعه، إ رمللة الحجللة عليلله اوإقنللا رلللغ فللي إقا نن ذلللك أب الخبر للله؛ ل
نلللب ق أمهللا فيمللا يتع مل حك يل حللا ردد اوإنكللار اولكلل رطب ثلث: ابتللداء اوتللر المخا

ثمكم هذا قوله تعالى:  أد على كل ثر  ثم إنكققم((بالتوكيد فإن قال قائل: ي
يثققون  يتبع ) اوالمللراد)بعد ذلك لميتون * ثققم إنكققم يققوم القيامققة 

أر المللوت حللتى ثكلل رد ين الجملة الاولى (ثم إنكم بعد ذلللك لميتللون) فل أحلل
ردهللم رر ررهم اوتم ررهم اواسللتكبا ربهم اوإنكللا نن تكللذي رد له أجابوا عب ن ذلك بأ رك نؤ ي
ننله ثكلر اوهلذا ل شلك أ رب المن أبلوا خطلا ثط أخو ثكلر ف رل المن يفعلون ذلك فعل

))ولقد آتينا موسى الكتاب جواب صحي ح، طيب الذي معنا الن (( 
ثد ،ه أم مللاذا؟ قلنللا: رد رطب أاو لتر ردات هل هو لنكار المخا يك مؤكد بثلث مؤ
ثة نم فيحتللا ج إلللى التوكيللد لتسلللي ثهلل نن الموضللوع م ثلهميللة الموضللوع؛ ل

الرسول عليه الصلة اوالسلم.
أه ثملب ن أيللب ن يلا أخ؟ اوجلل رخللذ  أتؤ ثة موسللى  رل أت رسا اومب ن فوائد هذ ،ه الية إثبا

ذلك؟ ارفع صوتك
: اوجه ذلك أن الكتاب ل يؤتى إل لنبيالطالب
نن الكتاب ل يؤتى إلى لنبي طيب.الشيخ : أحسنت اوجه ذلك أ

نن الله تعالى آتى موسى أاوجوب اليمان بأ اومب ن فوائد هذ ،ه الية الكريمة 
ثب الله. أت أك ثمب ن اليمان ب نن ذلك  نب ق، اول أر ،ه ح رر به اوخب سبا؛ لن الله أخب كتا

سعا فللي المللم اوقللد ثبللد نن الخل ف لم يكب ن  اومب ن فوائد هذ ،ه الية الكريمة أ
ثلهم؛ لقللوله: ((  ثبهللم اورسلل أفوا في كت رمب ن اختل رب ق هذ ،ه المة  فاختلفسب

 )).فيه
نن ثر ك للله ل عكر المشللا رصاب بللذ أم اومب ن فوائد هذ ،ه الية الكريمة تسلية الللل
نن الله آتى موسللى الكتللاب ثمب ن ذلك أي نعم الغرض مب ن إخبار أ الغرض 
أة النللبي صلللى الللله عليلله اوسلللم اوعلللى هللذا فينبغللي ثلف فيه تسلي أت عخ فا
ثصلليب أأ رمللب ن  ثزيللة المصللاب بللالموت ف نمى بتع أيس رية المصاب اومنه ما  ثل تس



سذا نوى على الصبر على المصلليبة، إ رق أي نزى أي  رع أي ثمب ن السنة أن  نن  عوت فإ بم
ننة أاو هللي مباحللة؟ أسلل مب ن فوائد الية تسلية المصاب اوهل هذ ،ه التسلية 

عفع ألم المصيبة عب ن أخيك المسلم. ثمب ن ر رما في ذلك  ثل نقول: هي سنة 
نمللب ن ثخير العللذاب ع عأ أة الله عز اوجل بت رم ثحك اومب ن فوائد هذ ،ه الية الكريمة 
أر ثتلله تللأخي ثمب ن حكم سرا ف عد نن الله تعالى جعل لكل شيء ق أبوا الرسل؛ ل نذ ك

نلهم يرجعون. العذاب عب ن المم لع
ننه جللل اوعل أم سلطان الله عز اوجل اوأ اومب ن فوائد هذ ،ه الية الكريمة تما

سعللا؛ لقللوله: ((  سذا اورف ألمور أخلل يبر ل رد ولول مكلمققة سققبقت مقنهو الم
 )).ربك

أة منزلللة الرسللول عليلله الصلللة اومللب ن فوائللد هللذ ،ه اليللة الكريمللة رفعلل
ننلله قللال: ((  عؤخللذ يللا محمللد؟ رفعللة منزلتلله ل أت ومناوالسلللم عنللد الللله 

رلللةربك ثز نو من أللل أع ثفيد  أت ر ف الربوبية إليه اوهذ ،ه ربوبية خاصة اوهي   )) فأضا
أبوب عند الله عز اوجل، اوقد اجتمعللت الربوبيتللان العامللة اوالخاصللة المر

ثمب ن آل فرعون:  منقا بقرب العقالمين *((في قول السحرة  دم  ققالوا آ
) الاولى (رب العالميب ن) عامة اوالثانية خاصة.)رب موسى وهارون 

ثبناء الفعل يني عب ن الشر ب رك أي نن الله تعالى  اومب ن فوائد هذ ،ه الية الكريمة أ
نم فاعله لقوله: ((  رس أي رما لم  دي بينهمثل وض يق رنهللمدل رضللى بي رق رل  )) اولم يقل 

أث ردب الجللب ن حيل ثرد فللي القلرآن اوالغللالب، اوانظللر إلللى أ نطلل اوهذا هو الم
دد بهققم((قالوا:  دمقن فقي الرض أم أرا ير أريد ب دش  وأنا ل ندري أ

ردا  ببهم رش رمللب ن فللي الرض))ر ) أدب عالي اوفي الشر قللالوا: (أريللد ب
ربهم رشدا) اولم رشد قالوا: (أم أراد بهم ر نر أيضيفو ،ه إلى الله، اوفي ال اولم 
ثمللب ن ربهم رشدا) اوهللذا  يقولوا: أم أريد بهم رشدا بل قالوا (أم أراد بهم ر

ثمب ن النس  ردب  سنا يكونون آ رب ن أحيا ردب الجب ن اوالج دك((أ قيقق دل وإ دنا  قف در دصقق قذ  وإ دو  
يتوا وصقق قن دأ يلوا  دقا يه  يرو دض دح مما  دل دف دن  قرآ يق قل دن ا يعو وم دت قس دي صن  وج قل دن ا وم ررا  دف دن

سعا29)[الحقا ف:) أتوا حتى يستمعوا استما ثص أين سضا أن  أضهم بع رصى بع ] أاو
لما ((  وضيتا يق رسلللوا (( فلما  نقفللوا أاو يك سضللا لللم يتو ثضي) أي أق ولقوا )) (

ثمهم منللذريب ن (( إلى قومهم منققذرين قققالوا يققا )) بللادراوا إلللى قللو
ربا )) إلى آخر ،ه.قومنا إنا سمعنا مكتا

كك رشلل ثب موسللى فللي  ثبيب ن بكتللا يذ نن المكلل اومب ن فوائد هذ ،ه اليللة الكريمللة أ
رلب ق يعنللي الفللرو ق بيللب ن الريللب رق رك مع ال نش مع في الريب اوهو ال ثق أمو أمريب 
نب ن شلليخ يسللر بعللض العلمللاء الريللب بالشللك اولكلل أيف نك قريب اولهذا  اوالش
ثمللب ن مطلللب ق رص  عيللب أخلل نر السلم رحمه الله قال: هذا تفسير قريللب اوال



نمللا أل أكو ك فيلله إ عشلل نن المللر الم يريبة اوذلك ل سقا مع ال نن فيه قل عذ أ الشك إ
نمللا أبت، اوإ عم لم يث رت أ رب ن ك فيه يقول: ما يهمني ث أد الشا ثج يكون ذا أهمية فت
ثمب ن بهللذا أم أيللؤ رلب ق أ نك فيه سيكون في ق رش مذ إذا  ثئ أن يكون ذا أهمية فحين
نن الريبة ل تأتي إل في المللور الهامللة أمللا ننه أمر هام، فالغالب أ ثكر ل أين
ثمه أاو ثدم اوليس له أهميللة فللي قللداو ثدم أاو ما ق ءن ق الشك الذي يشك فل

ثجب الريبة. أيو ثبه فهذا ل  غيا
 )) اومللب ن فوائللد اليللة الكريمللةوإنهم لفي شك منه مريبطيب (( 

نك اولللو ررد علللى القلللب شلل ننلله إذا او نك اوأ رشلل رطه  أيخللال نل  ثجب أ نن اليمان ي أ
ءط ل ثب أمح أب ن إليه فإن هذا  رك عر رعه بل ي ثف أيدا سرا بشرط أل  نمللا لللوليسي إيمللان، أ

رر ،ه ثعلله فهللذا ل يضلل رسه على دف رد ،ه اوجاهد نف اورد الشك على القلب اوطر
رمللب ن نن النللاس يتسللاءلون  رر النبي صلى الله عليه اوسلم أ سئا اولهذا أخب شي
نب ن نك اولكلل رب ق الللله؟ اوهللذا شلل رللل رمللب ن خ رب ق كذا حتى يقولوا:  رمب ن خل خلب ق كذا 

دغ أحققدمكم ذلققك (الرسللول أخللبر قللال:  -أاو كلمللة نحوهللا- فققإذا بلقق
وه  دت قن دي قل وعذ بالله و دت قس دي قل أداون في نفوسللهم)ف ثج رر ،ه الصحابة أنهم ي ) اوأخب

أقللون بلله فقللال ثط رقللة اول ين ثر رمللة محت رممللة أي فح أح ربون أن يكونللوا  ثح ما ي
يح اليمققان ( صلى الله عليه اوسلم:  نك)ذاك صري نن الشلل  فالحاصللل أ

ننلله ليللس رلللم أ ركب ن إليلله فليع نب ن به النسان اور رئ رم ثرد على القلب إن اط الوا
رد علللى نك اوالنكللار، أمللا إذا اور نن اليمللان ينللافيه شلليئان الشلل بمللؤمب ن؛ ل
رر ،ه أاو أضلل ثكه ففي هذ ،ه الحال ايش ي رد ،ه اوجاهد نفسه على تر القلب اوطار
نن الشيطان ل ثلص اليمان اوذلك أ ثري ح اليمان اوخا رر ،ه بل هذا ص أض ل؟ ل ي
ييت القلب الميللت مسللتري ح منله إنملا علب م أد مثل هذ ،ه المور على ق ثر أيو
رر اليهللود لبللب ن مسللعود أاو لبللب ن نمللا ذكلل رل رتلله، او ثمي أي كي ل مب حلل أد ،ه على قل ثر أيو
أراوا ثخلل رت أسون فللي صلللتهم يريللداون بهللذا أن يف عسو رو أي ننهم كانوا ل  عباس أ
رراب " كلمة مب خ عل رنع الشيطان بق عص أقوا اوما ي على المسلميب ن قال: " صد
مب رنع فللي قللل ربللة اوالشلليطان ملاذا يصل ثر ربهم خ نن قلو عظيمة يعني يقول إ
ربلله؟ الجللواب: ل إنمللا يللأتي الشلليطان بهللذ ،ه ير رخ أي رراب أيللأتي إليلله ل خلل

رضلله، طيللب يقللول:  ثر أيم ركلله أاو  ثل عه ني لي رحلل مب   وإنهم((الوسااوس إلى قل
)  )لفي شك منه مريب 

دمن أساء فعليها((ثم قال عز اوجل:  وسه و رحا فلنف ومل صال دمن ع  
نم للعبيد  مل دظ ببك ب رمللب ن عمللل صللالحا فلنفسلله) هللذ ،ه جملللة)وما ر ) (

أل الشرط؟ رمب ن) اوفع شرطية أداة الشرط فيها (
ثملالطالب : ع



: اوجواب الشرط؟الشيخ
: (فلنفسه)الطالب
: (فلنفسه) تمام، هذ ،ه الجملللة الشللرطية فعللل الشللرط (عمللل)الشيخ

رنت بالفللاء؛ لنهللا جملللة اسللمية إذ رر اوجللواب الشللرط (فلنفسلله) اواقللت
ثمللل " اولكللب ن ثسه ع ررها المفسر بقوله: " فلنف ند ثسه اوق أله لنف رم التقدير: فع
عرناها جملة اسللمية فل حللر ج، (مللب ن عمللل صللالحا) (صللالحا) هللذ ،ه ند إذا ق
سحا فما هو العمللل الصللال ح؟ سل صال رم ءة لموصو ف محذاو ف اوالتقدير: ع رف ص
العمل الصللال ح مللا اجتمللع فيلله أمللران: الاول: الخلف ص لللله عللز اوجللل،
اوالثاني: المتابعللة لشللريعة الللله انتبلله المتابعللة لشللريعة الللله ل نقللول:
نلللم عللب ن العمللل الصللال ح رك المتابعة لمحمد صلى الله عليه اوسلم؛ لننا نت
أة في هذ ،ه المة اوفي غير هذ ،ه المة، اولهذا فنقول: الخلف ص لله اوالمتابع
رمل ما كان في أمة محمد صلى الله عليلله اوسلللم اوملا ثليش لشريعة الله 
ءد ثقد الخلف ص فليس بصال ح؛ لنه شللر ك مللرداو أف مم سابقة، إذا  رم أأ كان في 

 أنققا أغنققى(علللى صللاحبه قللال الللله تعللالى فللي الحللديث القدسللي: 
وري دك فيققه معققي غيقق در رل أش ومل عم دمن ع الشرمكاء عن الشرك 

دمكه  قر وش يته و أللله بدعللةترمك رمب ن أخلص لكب ن على غير شريعة الله فعم ) او
رل ليقس(مرداود؛ لقول النبي صلى الله عليه اوسلللم:  ومققل عم دمقن ع  

يرنا فهو رد  دمن أحدث في أمرنا هذا مققا( اوفي راواية: )عليه أم  
يهو رد  سذا العمل الصال ح ما اجتمع فيه شرطان.)ليس منه ف  إ

دء فعليهققا قللال: ((  دمن أسققا )) قللوله: (فلنفسلله) يعنللي فالمصلللحةو
سئا اولهللذا قللال الللله تعللالى فللي الحللديث أع الله شي نن ذلك ل ينف ثسه فإ لنف

نن الله قال:   يا عبادي لو(القدسي الذي راوا ،ه أبو ذر رضي الله عنه أ
وب منكققم مكققانوا علققى أتقققى قلقق دسكم وج درمكم وإن وخ دلكم وآ من أو أ

رئا  وكي شي نل واحد منكم ما زاد ذلك في مل نن الللله)رج  لمللاذا؟ ل
رمللل نرر بمعصللية العاصلليب ن، الع رضلل ثفع بطاعللة الطللائعيب ن اول يت تعالى ل ينت

ثسه : ((  دمن أساء فعليهالنف ثته على نفسه " اولوو رء ررر إسا  )) أي فض
سل غيللر ثمللل عم رمللب ن أسللاء) أي ع رفللى، ( أته عليهللا. لك رء قلنا: التقدير: فإسا
نن المللراد بالسللاءة هنللا العمللل غيللر رلنا علللى أ صال ح الذي، ما الللذي يللد
أد الطللرو ق سحا اوهللذا أحلل سل صللال ثمل عم ربب ق بمب ن ع ثبل بما س أقو ننه  الصال ح؟ ل
ثكللر أذ أر ،ه مللب ن الكلم: إذا  رر ف بها تفسير القللرآن الكريللم بللل اوغيلل أيع التي 
يد مللا ثضلل رد ،ه على  عر ما بع يس رف ثه المقابلة ف رد ،ه على اوج رر ما بع ثك أذ الشيء ثم 

ثمب ن ذلك قوله تعالى: ((  رله، او  ))فانفروا ثبا ت أو انفققروا جميعققاقب



أراوا ثللابتيب ن علللى الجهللاد؟ ثف مت) هل معناها: ان ربا أث علت ما معنى ( نم لو أنك تأ
ردى مت) أي: فللرا ربا أث سعا) فيكون معنى ( أرها ما بعدها (أاو انفراوا جمي يس ل، يف
نمللا سذا السللاءة تكللون إ سعللا، طيللب (اومللب ن أسللاء فعليهللا) إ أراوا جمي أاو انفلل
ثمللب ن ثرهللم  ردع الصللوفية اوغي ثبلل نما بالبدعللة ك سل، اوإ ثء مث ث ك بالله كالريا بالشرا
ررب إلى الللله لكللب ن رداون التق رو أصون لله اوي أصحاب الطرو ق الذيب ن هم مخل

سما نعم يليب ن كالنصارى تما ررع الله فكانوا ضا بغير ما ش
ملم للعبيد((  دظ مم "ومن أساء فعليها وما ربك ب عللل أظ  )) أي بللذي 

رك الخطللاب ربلل عت مب ن ربك )) اوما ر رق رب (اوما ربك) كقوله -فيما سبب ق- (( س
رل أك لمب ن؟ للرسول صلى الله عليه اوسلم، او(ما) هنا تميمية أاو حجازية؟ 
رك (مللا) عت رت ننه بلغة قريش اوعلى هذا فمتى أ ثزي؛ ل ما في القرآن فهو حجا

ررافهي حجازية قال الله تعللالى:((   )) اولللو كللانت تميميللةما هقذا بشق
عتللك (مللا) الللتي سذا كلمللا أت ءر. لكب ن قال: ما هللذا بشللرا. إ رذا بش لقال: ما ه
علها حجازية، فهنللا نقللول: (مللا) رع سة بيب ن الحجازية اوالتميمية فاج أن دائر تكو
نر الزائلد، رجل نر بحلر ف ال أجل ننله  أرهلا لك حجازية او(رب) اسلمها او(ظلم) خب

 )) هللل الخطللاب للرسللول عليلله الصلللةوما ربققكطيللب اوقللوله: (( 
ننلله خللاف ص بالرسللول عليلله اوالسلم أم هو عام؟ سياو ق الية يللدل علللى أ
ره الخطاب فيلله إلللى رسللول الللله يج أاو رن ما  رلم أ عع أي الصلة اوالسلم اولكب ن ل
يف ص به بل هو له اوللمة، عكم خا نن الح صلى الله عليه اوسلم فإنه ل يعني أ
نجه إلى الرسول عليه الصلة اوالسلم ينقسم رو اولهذا نقول: الخطاب الم
نل الللدليل رد إلى ثلثة أقسام انتبهوا ينقسم إلى ثلثللة أقسللام: الاول مللا 

يف ص به كقوله:  ننه خا نل) ألم نشرح لك صدرك ((على أ ) هللذا خللاف ص او
نم كقللوله رعللا ننه  نل الدليل على أ يف ص بالرسول، طيب الثاني: ما د عام؟ خا

يتم النسققاء -اوهذا خطاب للرسول- يا أيها النبيتعالى: ((  قق مل إذا ط
من يه يقو صل دط  )) هذا عام؛ لنه قال: (يا أيها النبي إذا طلقتم) اومنه قللولف

دة((تعالى:  دضا قر دم وغي  دت قب دت دك  دل يه  مل مل ال دح دأ دما  يم  صر دح يت دم  ول بي  وب من دها ال بي دأ ديا   
قم يك ون دما قي دأ دة  مل وح دت قم  يك دل يه  دض الل در دف قد  دق دم *  وحي در در  يفو دغ يه  مل دوال دك  وج دوا قز دأ

رل فيلله علللى) ثليلل نم، القسم الثالث: مللا ل د نف ص اوالثاني عا أل الية خا ناو رأ ) ف
ننه عسوة، اوقيل: إ أأ أب ن لنا فيه  عب ن نح يف ص بالرسول لك هذا اول على هذا فهو خا
أدها عليلله الصلللة اوالسلللم، ثطب بهللا الرسللول؛ لنلله قائلل أخللو للمة لكب ن 

سة) وما ربك بظلم للعبيد (( ثم " إشللار ) قال المؤلف: " أي بذي ظللل
رغة مبالغللة (( عت صللي رسلل ربة اولي ثنسلل نن (ظلم) صلليغة  منه رحمه الله إلللى أ

ملم نندظ رلغللة؛ ل أة نسبة اوليسللت صلليغة مبا ررها المؤلف بأنها صيغ نس  )) ف



نشللاب اومللا أشللبه ذلللك، اوتللأتي رخ نداد او نجللار اوحلل رن ثتي للنسللبة ك سل) تللأ نعللا رف )
نيللب ن أن تكللون نلم) هنللا للمبالغللة أاو للنسللبة؟ يتع رلغللة فهنللا هللل (ظ للمبا
علللم رظ أة فللي ال رغلل رل ري هللو المبا ثف رتها للمبالغة لكان المن عل للنسبة؛ لنك لو جع
أله يي عنلله الظلللم أصلل ثفلل نن الللله تعللالى من علللم اوالمعلللوم أ رظ ثل ال عصلل داون أ

ربة  عس ثن أة  نن (ظلم) صيغ نيب ن أن نقول: إ رع سذا يت أة فيه، إ رغ رل اوالمبا


